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Aktiemarkederne

Obligationer

Tredje kvartal i 2021 startede med fine afkast i juli og
august. I september har vi dog oplevet en tilbagegang i
aktier, således at det samlede afkast for vores aktieandel i tredje kvartal endte omkring 0%. Temaet i store
dele af 2021 har været genåbning af samfund. Delta
varianten har dog sat en mindre dæmper på vækstforventningerne, og derved også en dæmper på aktieafkastet. Derudover har vi i tredje kvartal oplevet et pres på
forsyningskæder i hele verden, hvilket har medført en
generel knaphed på varer. Der er f.eks. fortsat mangel
på mikrochips, hvilket påvirker stort set alle sektorer og
bilindustrien i særdeleshed. Og på det seneste førte
manglen på chauffører i Storbritannien til tomme tankstationer landet over. Mangel på varer har skabt et foreløbigt prispres, og vi har f.eks. set store stigninger i
energipriser den sidste måned.

I juli og august faldt renterne og derved fik vi en lille
kursgevinst i den mere rentefølsomme del af obligationsbeholdningen. Siden starten af september er renterne steget, og vi ligger nu omkring samme niveau som i
starten af tredje kvartal. Vores hovedscenarie er, at renterne fortsætter med at stige de kommende kvartaler.
Derfor har vi valgt at nedsætte rentefølsomheden af
vores kunders obligationsbeholdning. Dette gøres ved
at sælge lidt ud af lange danske obligationer og sprede
risikoen til mellemlange danske obligationer, der har en
mindre rentefølsomhed, og ved at købe emerging markets korte obligationer, der har en højere kreditrisiko
men betydeligt mindre rentefølsomhed.

Prispres og derved inflation sætter et pres på den amerikanske centralbank. En af deres opgaver er at undgå
en vedvarende høj inflation. Dette kan gøres ved at
sætte en stopper for opkøbsprogrammer og ved at sætte renten op. Rentestigninger er i teorien negative for
aktier. Men der er nogle sektorer, der bliver hårdere
ramt af rentestigninger end andre. Vækstaktier, som
typisk er IT aktier, hvor forventet fremtidig indtjening
typisk er høj, er blevet hårdest ramt af de rentestigninger, som vi har oplevet i september måned. Vi forventer
at denne tendens vil fortsætte. Værdiaktier, der typisk
har en stabil indtjening, har historisk givet forholdsvis
godt afkast i perioder med stigende renter. Derfor sælger vi en del af vores vækst aktier og køber flere værdiaktier, således at den samlede portefølje er rustet til at
imødekomme rentestigninger.

Udsigter
Tredje kvartal kunne ikke følge op på første og andet
kvartals gode afkast. Ovenpå særdeles kraftige økonomisk vækst i forbindelse med genåbningerne i særligt 2.
kvartal i år, er det realistisk at forvente en moderat
vækst-opbremsning de kommende kvartaler. Der vil
fortsat ske en genåbning og normalisering af hverdagen, men effekten på økonomien er ikke ligeså markant, som da vi gik fra helt lukket til åbent.
Vores hovedscenarie er stadigvæk at økonomierne er
sunde og at udsigter for virksomheders indtjening er
gode. Dog forventer vi, at rentestigninger vil være i fokus i den kommende periode, og derved kan vi ikke
forvente samme afkast som i første halvår 2021.
Vi har som konsekvens af dette bevæget vores porteføljer imod de sektorer, der historisk giver forholdsvis
gode afkast når renterne stiger.
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